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BAB III 

TINDAKAN DISKRIMINATIF PT. PLN TERHADAP PELANGGAN 

BISNIS DAN INDUSTRI MELANGGAR HAK KONSUMEN  

 

3.1 Definisi Konsumen Menurut Peraturan Perundang-Undangan  

 

Pelanggan didalam peristilahan kamus besar bahasa Inggris dikenal sebagai 

customer atau consumer
1
 apabila ditarik garis besar secara tata bahasa maka 

pelanggan dalam hal ini dapat disama artikan  juga sebagai konsumen atau dengan 

kata lain pelanggan merupakan sinonim dari konsumen.  

Didalam pasal 1 angka 2 UUPK memberikan definisi lebih lanjut mengenai 

konsumen, Konsumen dalam hal ini adalah setiap orang pemakai barang dan atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. 

Sedangkan menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Persaingan Usaha 

didefinisikan setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk 

kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. 

Selanjutnya didalam pengertian pasal 1 angka 2 UUPK, UUPK juga 

memberikan pengertian tiga pengertian konsumen yang ingin mendapat 

perlindungan.
2
 

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau 

pemanfaat barang dan/ atau jasa untuk tujuan tertentu. 

                                                
1John M. Echols dan Hassan Shadily , Kamus Inggris-Indonesia, Cornell University 

Press, New York, 1975, h.161. 
2Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2008, h.10. 
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2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat 

barang dan/ atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/ 

atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan 

tujuan komersial. Konsumen anatara ini sama dengan pelaku usaha. 

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat 

barang dan/ atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri 

sendiri, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali. 

 

Penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 2 UUPK tersebut 

sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan “ Konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat”, 

apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain” , tampak ada kerancuan 

di dalamnya sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri, 

dan bukan untuk keluarga, bijstander atau orang lain, dan makhluk hidup lainnya. 

Penggunaan kata memperoleh dianggap secara hukum memberikan makna yang 

lebih tepat daripada pemakaian kata pemakai karena dianggap apa yang diperolah 

dapat digunakan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.
3
 

UUPK dalam hal ini mempunyai tafsiran secara eksplisit (bermakna sempit)  

dalam memberikan definisi terhadap subjek hukum, subjek hukum dalam UU ini 

disebut “orang” padahal seharusnya UUPK memperluas kualifikasi subjek hukum 

secara implisit (secara luas)  yaitu sebuah korporasi atau badan hukum yang 

mengonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan. Oleh karena 

itu, lebih tepat apabila didalamnya yang termasuk subjek hukum dalam hal ini 

adalah orang atau badan yang memperoleh barang dan/atau jasa. 

                                                
3Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.4. 
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Selain itu pengertian konsumen dalam UUPK dianggap lebih luas daripada 

rancangan selanjutnya dikarena disebutkan adanya pemakaian barang untuk 

kepentingan makhluk hidup lain. Pengertian ini memberikan banyak keuntungan 

terrhadap konsumen dalam arti luas  (manusia,hewan, maupun tumbuh-tumbuhan) 

terhadapnya juga mengajukan tuntutan kerugian terhadap segala kerugian yang 

dialaminya. 

Sedangkan yang dimaksud konsumen dalam kasus PT.PLN adalah 

Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-1, I-3, dan I-4) selama periode bulan 

Januari 2010 hingga Juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali, Pelanggan Bisnis dan 

Industri disini dianggap memenuhi unsur sebagai konsumen karena merupakan 

konsumen akhir dimana listrik yang mereka terima tidak diperjual belikan 

kembali dengan bentuk yang sama seperti pada saat mereka membeli atau 

menerimanya. Bahwa terhadap pengkategorian kode dalam peristilahan penerapan 

tarif listrik kiranya dapat diimplementasikan oleh masih-masing GM dengan 

istilah (kode) yang berbeda-beda di daerah masing-masing misalnya di wilayah 

Jawa Timur, GM Jawa Timur mengklasifikasikan golongan pelanggan I-3 

menjadi I-3 (biasa), I-3B dan I-3M, I-3 (biasa) adalah I-3 yang pengenaan tarifnya 

menggunakan Keppres 104 tahun 2003 (berdasarkan TDL yang berlaku umum 

sesuai dengan lampiran V). I-3B adalah pengenaan tarif Multiguna untuk 

perusahaan lama yang meminta tambahan daya dengan gardu baru, yang 

pencatatan identitasnya sebagai pelanggan baru.I-3M adalah pelanggan yang 

meminta jasa pelayanan listrik secara premium.Begitu juga dengan daerah-daerah 
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lain yang mempunyai beberapa macam kode dalam merumuskan konsumen atau 

pelanggannya di dalam penerapan tarif. 

 

3.2 Pengertian Tindakan Diskriminatif  

Discrimination is the effect of a law or established practice that confers 

privileges on a certain class or that denies privilileges to a certain class because of 

race, age, sex, nationality, religion, or handicap.
4
 

 Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara 

(berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb).
5
 Diskriminasi 

didalam ketentuan Undang-Undang diatur didalam Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana disebutkan 

bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 

langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar 

agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis 

kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan 

atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia 

dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam 

bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.  

Selanjutnya secara umum menurut pengamatan penulis tindakan 

diskrimatif merupakan suatu bentuk tindakan dimana tindakan tersebut tidak 

sesuai dengan apa yang seharusnya atau sepatutnya dilakukan karena 

                                                
4 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Eight Edition, Thomson Business, 

United States of America, 2004, h.500 
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 208 
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mengandung unsur ketidakadilan terhadap pihak yang satu dengan pihak yang 

lain. 

Selanjutnya Tindakan Diskirminatif yang dimaksud dalam kasus ini adalah 

dimana terdapat suatu tindakan yang dilakukan oleh PT.PLN dalam menetapakan 

2 (dua) tarif  yang berbeda kepada pelanggan yang menggunakan daya diatas 

6600 VA. Lebih lanjut secara terperinci PT.PLN mengkategorikan pelanggan 

yang menggunakan daya diatas 6600 VA menjadi 3 (tiga). Pelanggan sebelum 

tahun 2005 sebagai dikategorikan sebagai pelanggan yang tidak dikenakan tarif 

Multiguna, sedangkan untuk pelanggan yang menjadi pelanggan dengan daya 

diatas 6600 VA setelah tahun 2005 dan pelanggan lama yang menambah daya 

setelah tahun 2005 dikategorikan sebagai pelanggan yang dikenakan tarif 

multiguna. 

Disinyalir hal tersebut mengandung unsur tindakan diskriminatif karena 

terdapat adanya perbedaan tarif yang dilakukan oleh PT.PLN terhadap 

pelanggannya, hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen salah satunya mengenai hak konsumen. Hak konsumen yang dimaksud  

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 antara lain adalah : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
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f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

secara tidak diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 

penggantian, apabila ada barang dan/atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

 

Selain kesembilan hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, ada dua hak konsumen yang berhubungan 

dengan produk liability, yakni sebagai berikut.
6
 

1. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan 

kualitas yang baik serta ama. 

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk 

mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang 

bermutu.Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang 

dibelinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha.Pelaku usaha 

dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga dan konsumen 

menjadi korban dari ketiada pilihan. Konsumen sering dihadapkan 

pada kondisi “jika setuju beli, jika tidak silahkan cari di tempat 

yang lain”, padahal di tempat lain pasar lain telah dikuasainya. 

Dalam situasi yang demikian, biasanya konsumen terpakda 

mencari produk alternative (bila masih ada), yang mungkin 

kualitasnya lebih buruk. 

2. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. 

Jika barang yang dibelinya itu dirasakan cacat, rusak, atau telah 

membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian 

yang pantas. Namun, jenis ganti kerugian yang diklaimnya untuk 

barang yang cacat atau rusak, tentunya harus sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing 

pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan 

dari barang yang dibelinya dan harga yang dibayarnya, kecuali 

barang yang dikonsumsinya itu menimbulkan gangguan pada 

tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka 

tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang 

dibelinya. 

   

                                                
6 Ibid, h.51 
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Selanjutnya menurut pandangan penulis dikaitkan mengenai 

perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh PT.PLN terhadap pelanggannya 

merupakan diskriminasi di level vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi) 

karena ditemukan perbedaan antara pelanggan lama dengan pelanggan baru 

sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumennya khususnya bagi konsumen 

yang menggunakan keperluan tersebut untuk kepentingan pribadi misalnya rumah 

tangga.
7
 

  Apabila tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh PT.PLN 

dihubungkan dengan kewajiban pelaku usaha di dalam Pasal 7 huruf b, c, 

d,Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka terlihat sebuah konektivitas 

didalamnya. Akibat pemberian informasi yang tidak jelas mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan 

dan pemeliharaan, konsumen bisa menganggap tindakan yang dilakukan oleh 

PT.PLN merupakan tindakan diskriminatif walaupun penerapan tarif tersebut 

sudah sesuai dengan Keppres 104 Tahun 2003. Konsumen dalam hal ini memang 

diberikan alasan terdapat adanya penerapan Tarif Multiguna salah satunya akibat 

kekurangan pasok listrik dikarenakan kebakaran pada gardu induk tetapi apabila 

dirincikan PT.PLN tidak menjabarkan kelalaian mereka dalam perawatan gardu 

induk serta penjaminan kualitas alat yang mereka gunakan sehingga menimbulkan 

adanya kebakaran dan merugikan konsumen serta menimbulkan asumsi bahwa 

                                                
7  Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 

19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berkaitan dengan PT. PLN (Persero) 
dalam Jasa Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-

3, I-4) selama periode bulan Januari 2010 hingga Juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali, 

h.105. 
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mereka diberlakukan secara diskriminasi karena tidak diberikan informasi yang 

jelas, pelayanan yang baik dan kualitas barang atau jasa yang bermutu. 

 

3.3 Analisa Praktek Diskriminasi Harga pada Tarif Listrik
8
  

 Praktek diskriminasi harga pada tarif listrik industri dilakukan oleh PT. 

Perusahaan  Listrik Negara melalui pola capping. Sebenarnya capping tidak 

masuk dalam Tarif Dasar Listrik yang selama ini menjadi landasan pengenaan 

tarif listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara kepada pelanggan. Istilah capping 

juga tidak pernah ada dalam ketentuan atau peraturan pemerintah yang mengatur 

tentang tarif tarif listrik. Capping tidak lebih dari kompromi antara PT. 

Perusahaan Listrik Negara dengan para pelaku usaha industri. 

 Berdasrkan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral 

Nomor 07 tahun 2010 Tarif Dasar Listrik berdasarkan golongan tarif”, untuk tarif 

industri yang berlaku adalah sebagai berikut :  

1 Golongan tarif untuk keperluan industri kecil industri rumah tangga 

pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d. 14 kVA (I-1lTR); 

2. Golongan tarif untuk keperluan industri sedang pada tegangan 

rendah, dengan daya di atasl4 kVA s.d. 200 kVA (I-2/TR); 

3. Golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan 

menengah, dengan daya di atas 200 kVA (I-3/TM); 

4. Golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangantinggi, dengan 

daya 30.000 kVA ke atas (1-4/TT), berdasarkan golongan tersebut ditentukan 

untuk golongan tarif listrik industri  (Lampiran IV Peraturan Menteri Energi 

Sumber Daya Mineral Nomor 07 tahun 2010)  : 

 
No Gol tarif Batas daya Reguler Prabayar 

(Rp/kWh) Biayabeban 

(Rp/kVA/bulan) 

 

Biaya pemakiana 

(Rp/kWh) 

                                                
8 Nuzula Syafrial Ardy, “ Praktek Diskriminasi Harga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik 

Negara (Capping)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h.19. 
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1 R-1/KR 

 

450 VA 

 

11.000 Blok I : 0 s.d. 30 kwh : 169 

Blok II : di atas 30 kwhs.d. 60 

kwh : 360 

Blok Ill : di atas 60 kwh : 495 

415 

2 R-II/TR 

 

900 VA 

 

20.000 Blok I : 0 s.d. 20 kwh : 275 

Blok II : di atas 20 kwh 

s.d. 60 kwh : 445 

Bloklll : diatas60kWh : 495 

605 

3 R-1/TR 

 

1.300 VA 

 

*) 790 790 

4 R-1/KR 

 

2.200 VA 

 

*) 795 795 

5 R-2/TR 

 

3.500 s.d 

5.500 VA 

 

*) 890 890 

6 R-3/TR 6.600 VA 

ke atas 

**) Blok I : HI x 890 

Blok II : H2 x 1.380 

1.330 

 

Catatan : 

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM): 

RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian. 

**) Diterapkan Rekening Minimum (RM): 

RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP. 

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM): 

I RM3 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian WBP dan 

Jam nyala : kwh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.LWBP. 

I ****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam ha1 

faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per 

seratus). 

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan 

karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 S K S 2), ditetapkan oleh 

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. 

WBP : Waktu Beban Puncak. 

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak. 

 

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2010, maka sejak saat itu juga tarif baru 

tersebut haruslah berlaku bagi semua pelaku industri, namun peraturan tersebut 

tidak berlaku bagi pelaku usaha yang diberikan capping. Data perdebaan tarif 

listrik tersebut  sebagai berikut :
9
 

UNITUP  NAMA  TARIP  KWHLWBP  KWHWB

P  

RPLWBP  RPWBP  LWBP  WBP  

53331  INDOSAT 

03.CRN.009  

B3  76,776  0  92,131,200  0  Rp 

1,200.00  

Rp -  

53577  PT 

EXELCOMINDO 

PRATAMA  

B3  136,848  0  164,217,600  0  Rp 

1,200.00  

Rp -  

53577  INDOSAT 

WJROBDG074SA

TC  

B3  78,506  0  94,206,720  0  Rp 

1,200.00  

Rp -  

53577  INDOSAT 

WJROBDG063  

B3  295,944  0  355,132,800  0  Rp 

1,200.00  

Rp -  

53577  PT B3  389,574  0  467,489,280  0  Rp Rp -  

                                                
9 Salinan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Perkara 06/KPPU-I/2011 
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EXCELCOMIND

O PRATAMA  

1,200.00  

53598  GEDUNG MSC 

RATELINDO  

B3  101,392  0  121,670,400  0  Rp 

1,200.00  

Rp -  

53611  INDOSAT WJRO 

SMI029  

B3  61,050  0  73,260,000  0  Rp 

1,200.00  

Rp -  

53341  PT PERTAMINA 

SPU CEMARA  

B3  9,857  0  9,798,000  0  Rp 994.01  Rp -  

53771  PT INTISUMBER 

BAJA SAKTI  

B3  19,714  0  19,596,000  0  Rp 994.01  Rp -  

53577  PT 

BATUNUNGGAL 

PERKASA  

B3  24,714  0  24,566,000  0  Rp 994.01  Rp -  

53341  POMPA 

DISTRIBUSI 

BBM  

B3  31,714  0  31,524,000  0  Rp 994.01  Rp -  

53825  PT GRAHA A P / 

GED UFO  

B3  15,857  0  15,762,000  0  Rp 994.01  Rp -  

53311  GEDUNG APITA 

TOWER  

B3  13,331  2,858  13,251,213  5,681,70

4  

Rp 994.00  Rp 

1,988.00  

53577  P3B JAWA BALI 

REG. JABAR  

B3  22,171  3,313  22,038,173  6,586,64

2  

Rp 994.00  Rp 

1,988.00  

53476  PT CARREFOUR 

INDONESIA  

B3  73,278  22,962  72,838,730  45,649,2

51  

Rp 994.00  Rp 

1,988.00  

53577  HOTEL BANANA 

INN  

B3  60,107  14,240  59,746,557  28,309,1

20  

Rp 994.00  Rp 

1,988.00  

53311  HYPER MARKET 

GIANT  

B3  198,947  64,861  197,753,517  128,943,

270  

Rp 994.00  Rp 

1,988.00  

53351  PTSEMESTA 

MARGA RAYA  

B3  8,642  2,774  8,590,148  5,513,91

7  

Rp 994.00  Rp 

1,988.00  

53444  PT KRIDA 

BANGUN 

PERSADA  

B3  43,726  13,594  43,463,644  27,024,8

72  

Rp 994.00  Rp 

1,988.00  

53771  PT MAKANAN 

SEHAT N  

B3  7,373  3,368  3,834,132  6,695,58

4  

Rp 520.00  Rp 

1,988.00  

53577  CV SENDIRAN 

AGUNG 

BERNATO  

B3  533  10,982  277,160  21,674,3

45  

Rp 520.00  Rp 

1,973.70  

53577  PT BANK 

BUKOPIN  

B3  6,950  3,403  3,614,000  4,725,04

2  

Rp 520.00  Rp 

1,388.41  

53468  PT MITRA 

BUANA JAYA L  

B3  125,398  39,341  56,680,077  58,100,2

61  

Rp 452.00  Rp 

1,476.84  

53961  PT PRAKASA 

UPAYA R  

B3  1,909  106  862,778  95,462  Rp 452.00  Rp 904.00  

53861  PT MITRA 

RAJASA  

B3  11,968  1,295  5,409,696  2,000,53

4  

Rp 452.00  Rp 

1,544.83  

53577  HERO SUPER 

MARKET  

B3  2,715  511  1,227,090  461,763  Rp 452.00  Rp 904.00  

53825  PT EKA 

DHARMA 6  

B3  14,813  4,288  6,695,555  3,876,12

9  

Rp 452.00  Rp 904.00  

53577  B N I 1946  B3  26,086  3,082  11,790,748  4,137,06

6  

Rp 452.00  Rp 

1,342.24  

53577  PT PLN P2B  B3  24,758  4,335  11,190,695  5,508,21

7  

Rp 452.00  Rp 

1,270.61  

53211  PT ADANG 

SURYA SANDA  

I3  16,471  0  16,372,500  0  Rp 994.02  -  

53511  PT MERTJU 

BUANA (TKTM)  

I3  16,471  0  16,372,500  0  Rp 994.02  -  

53861  PT PERKAKAS 

MITRA BAKTI  

I3  16,471  0  16,372,500  0  Rp 994.02  -  

53981  PT NUSANTARA 

STEELMILLS I  

I3  148,390  0  147,500,000  0  Rp 994.00  -  

53865  PT YURI INDO 

APPAREL  

I3  35,294  3,633  35,082,634  7,222,00

6  

Rp 994.00  Rp 

1,988.00  

53598  BASRI PT GN 

PUNCAK S  

I3  31,635  1,666  31,445,389  3,311,21

3  

Rp 994.00  Rp 

1,988.00  

53861  PT IKA 

MAESTRO 

INDUSTRI  

I3  226,291  40,939  224,933,453  81,387,1

30  

Rp 994.00  Rp 

1,988.00  

53425  PT COMARINDO 

PRATAMA  

I3  30,272  8,440  30,090,368  16,778,7

20  

Rp 994.00  Rp 

1,988.00  

 

53444  PT PRIMA ILJO  I3  17,232  4,716  17,128,608  9,375,40

8  

Rp 994.00  Rp 

1,988.00  

53461  PT NIDIA PRIMA 

TIRTA  

I3  28,491  0  28,320,000  0  Rp 994.00  -  

53476  PT TT METALS 

INDONESIA  

I3  20,478  0  20,355,000  0  Rp 993.99  -  
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53577  PT KARYA 

AGUNG ABADI  

I3  10,239  0  10,177,500  0  Rp 993.99  -  

53771  PT SEAH 

PRECISION 

METAL I  

I3  10,239  0  10,177,500  0  Rp 993.99  -  

53771  PT 

HARFACINDO 

RAYA  

I3  25,672  0  25,517,500  0  Rp 993.98  -  

53865  PT GATRAMAS 

INTERNUSA  

I3  25,672  0  25,517,500  0  Rp 993.98  -  

53865  PT BEVERA 

MAKMUR C  

I3  7,123  0  7,080,000  0  Rp 993.96  -  

53536  TRISAN 

ABADI.CV  

I3  10,700  1,177  9,095,340  2,001,24

0  

Rp 850.00  Rp 

1,700.00  

53867  PT 

KARUNIATAMA 

POLYPACK  

I3  662,400  123,920  553,037,760  131,677,

392  

Rp 834.90  Rp 

1,062.60  

53517  PT KAHATEX 

VIII  

I3  2,937,000  604,188  2,349,600,00

0  

1,117,40

1,600  

Rp 800.00  Rp 

1,849.43  

53476  PT KARAWANG 

PRIMA S STEEL  

I3  4,589,568  59,760  3,286,130,68

8  

85,576,3

20  

Rp 716.00  Rp 

1,432.00  

53825  PT CATUR 

DAKWAH 

CRANE  

I3  37,538  1,588  22,500,534  1,394,26

4  

Rp 599.41  Rp 878.00  

53771  PT SINAR 

SOSRO  

I3  213,288  44,736  117,041,790  58,649,3

04  

Rp 548.75  Rp 

1,311.01  

53476  PTPUTRA 

KEMUNING  

I3  1,966  3,178  1,022,232  1,652,76

8  

Rp 520.00  Rp 520.00  

53981  PT CENTURY 

METALINDO  

I3  4,300,016  855,616  2,171,508,08

0  

582,479,

120  

Rp 505.00  Rp 680.77  

53981  PT GOLDEN 

FORTUNE 

STEEL  

I3  4,319,600  55,580  1,991,335,60

0  

51,244,7

60  

Rp 461.00  Rp 922.00  

53468  PT ROYAL 

COTTON INDO  

I3  2,147,064  342,744  944,978,299  208,177,

165  

Rp 440.13  Rp 607.38  

53659  PT HAMBAT 

MULTI WAY 

APARE  

I3  27,929  3,974  12,288,712  5,321,40

7  

Rp 440.00  Rp 

1,338.92  

53585  YOLITA JAYA 1 

PT  

I3  42,793  8,360  18,828,806  10,143,1

00  

Rp 440.00  Rp 

1,213.29  

53585  JAYA LESTARI 

PLASINDO PT  

I3  62,744  24,046  27,607,545  38,000,9

80  

Rp 440.00  Rp 

1,580.37  

53621  PT UNITIKA  I3  5,831  2,568  2,565,420  1,411,35

7  

Rp 440.00  Rp 549.59  

53771  PT NIHON 

PLAST IND  

I3  37,583  8,288  16,536,665  8,608,38

0  

Rp 440.00  Rp 

1,038.66  

53585  ROHTO 

LABORATORIES 

I PT  

I3  50,699  19,621  22,307,520  27,350,3

52  

Rp 440.00  Rp 

1,393.95  

53468  PT TRADISI 

KEMAS IND  

I3  6,536  1,711  2,869,655  1,502,43

4  

Rp 439.05  Rp 878.10  

53468  PT LASTERSIA 

PLASTISINDO  

I3  8,778  1,854  3,853,893  1,628,51

4  

Rp 439.04  Rp 878.38  

53981  PT KEMASAN 

MEKAR M  

I3  10  7  4,566  6,322  Rp 439.04  Rp 878.06  

53468  PT PLYSINDO 

INTERMOU  

I3  6,678  1,019  2,931,818  895,209  Rp 439.03  Rp 878.52  

53468  PT DANWO 

STEEL SEJATI  

I3  17,940  1,690  7,876,011  1,484,17

1  

Rp 439.02  Rp 878.21  

53468  PT TROFICOM 

UTAMA F  

I3  19,230  1,209  8,442,265  1,062,13

4  

Rp 439.02  Rp 878.52  

 

Bahwa tindakan PT PLN yang menerapkan kebijakan tarif yang berbeda dalam 

penyediaan jasa tenaga listrik menyebabkan beberapa pelanggan membayar jasa 

tenaga listrik dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan 
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lainnya sehingga menyebabkan ketidak mampuan bersaing antar perusahaan yang 

bergerak dalam satu bidang yang sama.
10

 

 

Analisis capping listrik berdasarkan unsur-unsur pasal 19 huruf d Undang-

Undang nomor  5 tahun 1999 : 

1. Unsur pelaku usaha, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 5 

tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha 

baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia,baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi, maka PT. Perusahaan Listrik Negara termasuk dalam 

kategori pelaku usaha. 

2. Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama yaitu: Kegiatan yang 

dilakukan sendiri oleh pelaku usaha merupakan keputusan dan perbuatan 

independen tanpa bekerjasama dengan pelaku usaha yang lain. Unsur 

melakukan sendiri ini memunuhi pada kasus capping listrik karena PT. 

Perusahaan Listrik Negara merupakan pelaku tunggal dalam bidang 

kelistrikan. 

3. Unsur pelaku usaha lain Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang 

melakukan satu atau beberapa kegiatan secara bersama-sama pada pasar 

bersangkutan. Unsur ini tidak memenuhi karena PT. Perusahaan Listrik 

                                                
10 Salinan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Perkara 06/KPPU-I/2011 
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Negara merupakan pelaku tunggal dalam bidang kelistrikan namun pada 

kasus ini pelanggan PT Perusahaan Listrik juga merupakan pelaku usaha 

Industri. 

4. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan satu atau beberapa kegiatan 

yang dilakukan dalam bentuk kegiatan secara terpisah ataupun beberapa 

kegiatan sekaligus yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha 

pesaing. Unsur ini tidak memenuhi karena PT. Perusahaan Listrik Negara 

merupakan pelaku tunggal dalam bidang kelistrikan, jadi tidak dapat 

dikatakan menyingkirkan pesaingnya. 

5. Unsur Praktek monopoli, PT. Perusahaan Listrik Negara mempunyai 

market power 100% dalam bidang penyediaan tenaga listrik sehingga 

memenuhi dalam unsur praktek monopoli pada pasal 19 huruf d adalah 

pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan 

atau jasa tertentu, dalam hal ini adalah adanya pemusatan kekuatan 

ekonomi yang terjadi dari pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan 

produksi pemasaran barang dan atau jasa yang diatur oleh undang-undang 

dan didelegasikan kepada pemerintah untuk dikuasai dan diusahakan. Jadi 

dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 bukanlah bersifat 

pelarangan tetapi justru memberikan hak monopoli secara alamiah yang 

diatur oleh undang-undang. Maka unsur praktek monopoli tidak dapat 

diterapkan untuk PT Perusahaan Listrik Negara. 

6. Unsur Persaingan Usaha tidak sehat  
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Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha. Akibat dari pemberian capping listrik 

industri berpotensial melangar Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. 

7. Unsur melakukan praktek diskriminasi 

Praktek diskriminasi merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai 

bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap 

pelaku usaha tertentu. Dalam kasus ini PT. Perushaan Listrik Negara 

melakukan praktek diskriminasi harga yang diwujudkan dengan 

pemberian capping listrik. Penerapan capping listrik industri menimbulkan 

diskriminasi tarif di antara pengusahan sehingga dapat dianggap 

melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yaitu 

kegiatan  penguasaan pasar yang dilakukan melalui praktek diskriminasi 

harga, untuk menganalisis unsur ini maka perlu dilihat kebijakan 

pemerintah terkait dengan capping listrik diatur dalam perundang-

undangan yaitu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 

yang berisi penerapan tarif reguler dan tarif khusus, kebijakan tersebut 

bersifat multi tafsir karena perlunya pemberian capping tidak diatur secara 

jelas.  

Kebijakan dalam bidang industri merupakan faktor  dapat mepengaruhi 

perilaku bersaing yaitu diwujudkan dalam bentuk peraturan, subsidi atau bentuk-
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bentuk lainnya. Pemerintah seringkali mempunyai tujuan seperti menciptakan 

kesempatan kerja dan neraca pembayaran yang sepenuhnya tidak bersifat 

ekonomi dari sudut pandang perusahaan. Kebejakan pemerintah tersebut dapat 

menentukan tujuan perusahaan, penyediaan dana litbang serta dalam berbagai cara 

mempengaruhi posisi perusahaan dalam persaingan dunia.  Industri dunia menurut 

definisinya industri dimana perusahaan memandang pesaingnya sebagai bersifat 

global dan membangun strategi sesuai dengan keadaan ini, dengan demikian 

persaingan meliputi pola posisi pasar, fasilitas dan investasi yang terkordinasi 

diseluruh dunia. Maka dengan pemberian capping listrik pada industri dapat 

mempengaruhi perilaku bersaing pada pelaku usaha industri. 

Tujuan dari pengecualian yang ada pada pasal 50 huruf a Undang-Undang 

nomor 5 tahun 1999 dibenarkan jika untuk untuk : 

1. Menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama 

2. Menghindari terjadinya kerancuan dalam penerapan Undang-Undang nomor 

5 tahun 1999 apabila terjadi konflik kepentingan yang sama-sama 

diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam berbagai perundang-

undangan. 

3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-

undangan. 

4. Melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (2),(3), dan ayat (4) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia tahun 1945.  

Pada konsep pasar bebas menurut Adam Smith campur tangan pemerintah  

diperlukan untuk mengatasi kesenjangan yaitu : 

a. menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemaksaan sepihak. 

b. Menegakkan keadilan. 

c. Membangun dan mengelola pekerjaan umum dan pranata umum. 

Pasar bebas dalam kenyataannya memang berjalan seperti hukum rimba di mana 

yang kuat selalu yang menang, namun dalam kenyataanya masih tetap adil dalam 
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artian semua memiliki kesempatan yang sama, semua tetap mendapatkan hasil 

(kendati jumlah kualitasnya dan kuantitasnya berbeda), pendapatan masing-

masing itu sesuai dengan kontribusi, bagi mereka yang secara obyektif tidak 

mampu memperjuangkan haknya barulah tindakan pemerintah diperlukan. 

 

3.4 Analisa Yuridis terhadap Kasus Penetapan Tarif oleh PT.PLN 

 Dalam hukum persaingan usaha terdapat 2 (dua) macam pendekatan 

yuridis yang dapat digunakan untuk menganalisis untuk menganalisis apakah 

perjanjian atau kegiatan telah melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 

atau tidak yaitu pendekatan per se ilegal dan rule of reason. Kedua pendekatan 

tersebut digunakan untuk menghukum pelaku usaha yang diduga telah melakukan 

pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 5 tahun 1999.
11

 

 

3.4.1. Pendekatan per se ilegal   

Bahwa suatu perbuatan hukum dalam pengaturan per se ilegal dalam 

pengaturan persaingan  usaha yaitu apabila pengadilan telah memutuskan secara 

jelas  adanya anti persaingan, dimana tidak diperlukan lagi analisa terhadap fakta-

fakta tertentu dari masalah yang ada guna memutuskan bahwa tindakan tersebut 

telah melanggar hukum.
12

 Ilustrasi dalam pendekatan per se ilegal sebagai 

berikut: 

Tindakan  Terbukti  Ilegal 

 

                                                
11 L. Budi Kagramanto, Op.Cit., h. 92 
12 Ibid., h.95 
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3.4.2.  Pendekatan Rules of Reason 

Berbeda halnya dengan per se ilegal, pendekatan  rule of reason bersifat 

lebih fleksible, bahwa meskipun suatu perbuatan memenuhi rumusan ketentuan 

dalam perundang-undangan namun jika ternyata ada alasan obyektif (alasan 

ekonomi) yang dapat dibenarkan (reasonable) dari perbuatan tersebut, maka 

perbuatan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Penerapannya 

tergantung pada akibat yang ditimbulkan, apakah perbuatan si pelaku usaha 

menimbulkan praktek monopoli atau tidak.
13

  maka masih diperlukan lagi analisa 

terhadap fakta-fakta tertentu dari masalah yang ada guna memutuskan bahwa 

tindakan tersebut telah menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat. Ilustrasi dari pendekatan rule of reason adalah sebagai berikut : 

 

 

Tindakan             Terbukti        Faktor lain       Unreasonable         Ilegal 

       Reasonable            Legal 

 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan pendekatan rule of reason 

untuk menganalisis kegiatan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu 

merupakan penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda mengenai adanya 

pembenaran setidaknya secara ekonomi dari tindakan-tindakan yang telah 

dilakukan, misalnya tidak semua bentuk praktek diskriminasi melanggar prinsip-

prinsip persaingan usaha yang sehat. Terdapat alasan/motif ekonomi di balik 

                                                
13 Ibid., h. 108 
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kegiatan tersebut, misalnya demi efisiensi biaya, terjaminnya pasokan bahan baku, 

kelancaran distribusi. Demikian halnya dengan praktek diskriminasi harga. 

Bentuk diskriminasi harga kerap dilakukan oleh perusahaan untuk 

memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan harga yang berbeda antara 

konsumen/pelanggan satu dengan lainnya, tergantung dari tingkat elastisitas 

masingmasing.
14

 Segala macam perlakuan apakah diskriminasi tersebut termasuk 

yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha perlu membuktikan motif dan dampak dari praktek 

diskriminiasi yang dapat diputus dilarang oleh pasal 19 huruf d Undang-Undang 

nomor 5 tahun 1999, dalam menilai apakah Praktek diskriminasi harga dapat 

diterima (reasonable) atau tidak (unreasonable) apabila :
15

 

a. Ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha tertentu di pasar yang 

bersangkutan. 

b. Motif perbedaan perlakuan tersebut tidak memiliki justifikasi yang wajar 

dari sisi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lain yang dapat diterima. 

Tidak semua bentuk praktek diskriminasi melanggar prinsip-prinsip 

persaingan usaha yang sehat. Diskriminasi non-harga tidak jarang 

mempunyai motif yang dapat dipahami selama dilaksanakan secara 

transparan, seperti untuk pengembangan pengusaha lokal, pengembangan 

Usaha Kecil Menengah dan bentuk diskriminasi positif lainnya. 

c. Dampak dari perbedaan perlakuan tersebut, menyebabkan persaingan usaha 

yang tidak sehat. 

 

Beberapa kasus mengenai perlindungan konsumen dan Hukum Persaingan Usaha 

di Indonesia banyak terjadi akibat adanya ketidakpahaman bagi para pihak yang 

ada di dalam pasar, faktanya antara pelaku usaha dengan konsumen terdapat 

beberapa kesalahpahaman sehingga menyebabkan adanya miss communication 

                                                
14 Draf Pedoman Pelaksanaan  Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999,  h. 

24  
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sehingga menimbulkan efek buruk bagi perkembangan pasar dan merugikan 

banyak pihak didalamnya.  

 Seperti halnya Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 yang berkaitan 

dengan pelayanan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai penyedia jasa 

tenaga listrik untuk pelanggan bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-3 dan I-4) selama 

periode bulan januari 2010 hingga Juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali tidak 

terbukti terjadi praktek diskriminasi dalam hal pembedaan tarif jasa penyediaan 

tenaga listrik. 

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;
16

 

1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan PT. PLN (Persero) dalam 

menerapkan pembedaan tariff berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 

Tahun 2003 yang berisi penerapan tariff reguler dan tarif khusus. 

2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan untuk interval Januari-Juni 2010 

kondisi ketenagalistrikan di daerah Jawa-Bali masih mengalami krisis sehingga 

PT.PLN (Persero) masih menerapkan tarif Multiguna kepada pelanggan baru 

dan kepada pelanggan yang melakukan penambahan daya baru. 

3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan penerapan tarif Multiguna berguna 

untuk membatasi permintaan dari pelanggan yang ingin melakukan 

penyambungan listrik setelah diberlakukan Keppres 104 tahun 2003 ketika 

kondisi ketenagalistrikan di wilayah Jawa dan Bali sedang mengalami krisis 

pada interval januari-Juni 2010. 

                                                
16  Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 tentang dugaan pelanggaran pasal 19 huruf d 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan PT. Perusahaan Listrik Negara dalam 

Jasa Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-3, I-4) ,h.108. 
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4. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa aturan Keppres 104 Tahun 

2003 Lampiran XI huruf f bersifat multitafsir karena tercantumnya kata “ 

diantarannya” dalam hal syarat-syarat penetapan lampiran tersebut, sehingga 

syarat-syarat penerapan Lampiran IX huruf ini tidak mencakup: (1) untuk hal-

hal khusus yang bersifat sementara (jangka waktu pendek), (2) tergantung 

kondisi sistem kelistrikan perusahaan perseroan (PERSERO) PT Perusahaan 

Listrik Negara (kemampuan), dan (3) adanya peluang bisnis para pihak yang 

saling menguntungkan tetapi juga bisa ditafsirkan sendiri oleh kebijakan 

PT.PLN (Persero) 

5. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terdapat perbedaan penafsiran atas 

pengertian kondisi sistem ketenagalistrikan. Dirjen Ketenagalistrikan 

berpendapat cadangan daya mampu diukur berdasarkan kapasitas pembangkit 

terbesar, sedangkan masing-masing GM PT.PLN (Persero) berpendapat bahwa 

cadangan daya mampu diukur berdasarkan ketersediaan kapasitas pembangkit 

terbesar ditambah dengan kemampuan distribusi jaringan. 

6. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terdapat pemberian kewenangan 

yang sangat besar kepada masing-masing GM untuk melakukan negoisasi 

kepada para pelanggan, terutama pelanggan baru dan pelanggan tambah daya. 

7. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan, PT.PLN merupakan perusahaan 

state monopoly dimana pengenaan tarifnya harus ditetapkan oleh Pemerintah 

dengan persetujuan DPR, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. 
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8. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keberadaan Perpres 8 Tahun 2011 

yang menggantikan Keppres 104 Tahun 2003 yang menetapkan tarif yang 

sama kepada pelanggan untuk masing-masing golongan industri. 

9. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan penghapusan tarif Multiguna pada 

Perpres Nomor 8 Tahun 2011. 

10. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan masih dibukanya bentuk 

pelayanan khusus yang diberikan kewenangan kepada Direksi PT.PLN yang 

diatur di dalam Perpres 8 Tahun 2011 Lampiran VIII 

 

 Menaggapi hal ini  PT. PLN sebagai pihak yang memberlakukan Tarif 

Multiguna merasa bahwa hal tersebut sudah sesuai, karena berdasarkan pada 

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 yang berisi penerapan tarif 

Multiguna. Selanjutnya PT.PLN juga menegaskan bahwa apa yang dilakukannya 

disesuaikan dengan kondisi ketenagalistrikan di daerah Jawa-Bali, beberapa sebab 

diantaranya adalah masalah krisis yang yang dialami oleh perusahaan 

tersebut.Beberapa langkah juga sudah ditempuh untuk meminimalisir pandangan 

tindakan diskriminatif misalnya dengan melakukan negoisasi kepada para 

pelanggan. 

 PT.PLN sebagai perusahaan state monopoly  dimana pengenaan tarifnya 

harus ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, berdasarkan Pasal 34 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maka 

dalam menerapkan tarifnya juga harus didasarkan pada beberapa faktor lain, 

misalnya mengenai dampak yang ditimbulkan kepada konsumen akibat 
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diterapkannya tarif tersebut. PT. PLN sebagai Produsen dalam hal ini harus 

mampu mengahasilkan barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan 

ksejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian mutu, jumlah yang 

mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan atau jasa yang diedarkan ke 

pasar.
17

 

 Dengan adanya sebuah tujuan yang melekat pada sebuah peraturan 

perundang-undangan yang didalamnya melibatkan pelaku usaha dan konsumen  

maka terdapat sebuah beban tersendiri didalamnya. Dalam kasus ini PT.PLN yang 

peranan posisinya berada sebagai pelaku usaha maka kiranya harus menghargai 

hak konsumen dan kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga keselarasan di 

dalam pasar. 

 Menurut perundang-undangan khsususnya KePres Nomor 104 tahun 2003 

tentang penerapan tarif reguler dan tarif khusus, tindakan yang dilakukan oleh 

PT.PLN dianggap sebagai tindakan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang 

perintahkan tetapi secara normatif dan pandangan konsumen menurut Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kiranya masih 

terdapat kejanggalan khususnya mengenai hak  konsumen yang dilanggar dan 

kewajiban pelaku usaha yang tidak terpenuhi. 

 Terkait hak konsumen yang dilanggar mengenai hak atas informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang 

digunakan serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. Terkait kewajibannya sebagai pelaku usaha, PT. PLN kiranya 

                                                
17 Janus Sidalobak, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2006, h.83. 
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harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan atau/jasa serta member penjelasan pengguaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan, selanjutnya sebagai pelaku usaha harusnya memperlakukan 

konsumen dengan sama tanpa adanya perbedaan sekaligus memberikan standart 

mutu yang baik bagi pengguna barang atau jasa. 

 Tindakan diskriminatif dirasakan masih terdapat didalam penerapan tarif, 

disebutkan pada penjelasan sebelumnya PT.PLN menerapkan tarif Multiguna 

terhadap pelanggan dengan daya diatas 6600 VA setelah tahun 2005 atau 

pelanggan dibawah 2005 yang menambah daya setelah tahun 2005, melihat 

kondisi yang ada dilapangan kiranya PT.PLN tidak memfokuskan pada sektor 

industri dan bisnis saja tetapi pada era global dimana kebutuhan listrik semakin 

meningkat maka kebutuhan daya diatas 6600 VA juga dibutuhkan sector kecil 

misalnya rumah tangga besar. 

 Yang dimaksud dengan rumah tangga besar menurut Pasal 2 huruf b 

PerPres Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik adalah dimana suatu 

rumah tangga mempunyai kebutuhan listrik pada tegangan rendah dengan daya 

6.600 VA ke atas. 

 Informasi dan kualitas juga perlu ditingkatkan guna mewujudkan 

hubungan yang selaras antara pelaku usaha dan konsumen. PT.PLN dalam 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur dirasa belum maksimal terbukti 

dengan beberapa kebakaran gardu yang sebab akibatnya hanya dititik beratkan 

akibat penggunaan konsumen yang kurang baik, padahal apabila ditelusuri lebih 

lanjut selain dari kurangnya informasi mengenai produk PT.PLN juga terdapat 
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kekurangan dalam perawatan dan kualitas alat yang dimiliki oleh PT.PLN 

sehingga sering menyebabkan kebakaran dan merugikan konsumen. 
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BAB IV 

PENUTUP 
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